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11.1.2018 A8-0392/305 

Amendement  305 

José Blanco López 

namens de S&D-Fractie 

Fredrick Federley 

namens de ALDE-Fractie 

Seán Kelly 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – alinea 2 – letter ee 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

ee) "geavanceerde biobrandstoffen": 

brandstoffen die worden geproduceerd uit 

in bijlage IX, deel A, vermelde 

grondstoffen; 

ee) "geavanceerde biobrandstoffen": 

brandstoffen die worden geproduceerd uit 

in bijlage IX, deel A, vermelde 

grondstoffen en uit afval- en restbiomassa 

die niet afkomstig is van voedsel-

/voedergewassen wanneer die biomassa 

voldoet aan de duurzaamheidscriteria van 

artikel 26; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/306 

Amendement  306 

José Blanco López 

namens de S&D-Fractie 

Fredrick Federley 

namens de ALDE-Fractie 

Seán Kelly 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Elke lidstaat ziet erop toe dat het 

aandeel energie uit hernieuwbare 

bronnen in alle vormen van vervoer in 

2030 minstens 12 % van het eindverbruik 

van energie in het vervoer in die lidstaat 

bedraagt. Om het streefcijfer van 12 % 

energie uit hernieuwbare bronnen in het 

eindverbruik van energie te halen, eisen 

de lidstaten met ingang van 1 januari 

2021 van brandstofleveranciers dat hun 

brandstoffen een minimumaandeel 

hernieuwbare energie als bedoeld in 

artikel 25 bevatten. 

 Om meegeteld te mogen worden voor het 

bereiken van dit streefcijfer moeten de 

broeikasgasemissiereducties die afkomstig 

zijn van het gebruik van biobrandstoffen 

en biogassen in overeenstemming zijn met 

de in artikel 26, lid 7, vastgelegde criteria 

bij een vergelijking met fossiele 

brandstoffen volgens de methode als 

bedoeld in artikel 28, lid 1. 

 Indien de bijdrage van biobrandstoffen 

die worden geproduceerd uit voedsel- en 

voedergewassen in een lidstaat lager is 

dan 2 % en dus niet voldoende is om het 

verschil te dekken tussen de verplichting 



 

AM\1143324NL.docx  PE614.327v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

van de brandstofleverancier en het 

streefcijfer van 12 % voor vervoer, kan die 

lidstaat zijn in artikel 7, lid 1, bedoelde 

drempel dienovereenkomstig aanpassen 

tot maximaal 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/307 

Amendement  307 

José Blanco López 

namens de S&D-Fractie 

Fredrick Federley 

namens de ALDE-Fractie 

Seán Kelly 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 1 – alinea 4 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor het berekenen van het bruto-

eindverbruik van energie uit hernieuwbare 

energiebronnen in een lidstaat bedraagt de 

bijdrage van biobrandstoffen en vloeibare 

biomassa, alsook van in het vervoer 

verbruikte biomassabrandstoffen, indien 

geproduceerd uit voedsel- of 

voedergewassen, niet meer dan 7 % van 

het eindverbruik van energie in het vervoer 

over de weg of per spoor in die lidstaat. 

Deze drempel wordt in 2030 verlaagd tot 

3,8 % volgens het in deel A van bijlage X 

vastgestelde traject. De lidstaten kunnen 

een lagere drempel vaststellen en een 

onderscheid maken tussen verschillende 

soorten biobrandstoffen, vloeibare 

biomassa en biomassabrandstoffen die 

worden geproduceerd uit voedsel- of 

voedergewassen, bijvoorbeeld door een 

lagere drempel vast te stellen voor de 

bijdrage van uit oliegewassen 

geproduceerde vloeibare biomassa op basis 

van voedsel- of voedergewassen, rekening 

houdend met indirecte veranderingen in het 

landgebruik. 

For the calculation of a Member State's 

gross final consumption of energy from 

renewable energy sources, the contribution 

from biofuels and bioliquids, as well as 

from biomass fuels consumed in transport, 

if produced from food or feed crops, shall 

be no more than the contribution from 

those to the gross final consumption of 

energy from renewable energy sources in 

2017 in that Member State, with a 

maximum of 7 % of gross final 

consumption in road and rail transport. 

De bijdrage van uit palmolie 

geproduceerde biobrandstoffen en 

vloeibare biomassa bedraagt 0 % vanaf 

2021. De lidstaten kunnen een lagere 

drempel vaststellen en een onderscheid 

maken tussen verschillende soorten 

biobrandstoffen, vloeibare biomassa en 

biomassabrandstoffen die worden 

geproduceerd uit voedsel- of 

voedergewassen, bijvoorbeeld door een 

lagere drempel vast te stellen voor de 

bijdrage van uit oliegewassen 

geproduceerde vloeibare biomassa op basis 

van voedsel- of voedergewassen, rekening 

houdend met indirecte veranderingen in het 

landgebruik en andere onbedoelde 
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duurzaamheidseffecten. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/308 

Amendement  308 

José Blanco López 

namens de S&D-Fractie 

Fredrick Federley 

namens de ALDE-Fractie 

Seán Kelly 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 5 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 

handelingen overeenkomstig artikel 32 vast 

te stellen om de lijst van grondstoffen in de 

delen A en B van bijlage IX te wijzigen 

met het oog op het toevoegen, maar niet 

het schrappen van grondstoffen. Elke 

gedelegeerde handeling is gebaseerd op 

een analyse van de meest recente 

wetenschappelijke en technische 

vooruitgang, met inachtneming van de 

beginselen van de afvalhiërarchie zoals 

vastgelegd in Richtlijn 2008/98/EG, in 

overeenstemming met de 

duurzaamheidscriteria van de Unie, waaruit 

kan worden afgeleid dat de betrokken 

grondstof niet leidt tot extra landgebruik en 

waardoor het gebruik van afval- en 

reststoffen wordt bevorderd, waarbij 

significant verstorend effecten op markten 

voor (bij)producten, afvalstoffen of 

residuen worden vermeden, aanzienlijke 

broeikasgasemissiereducties worden 

opgeleverd in vergelijking met fossiele 

brandstoffen, en geen negatieve gevolgen 

voor het milieu en de biodiversiteit dreigen 

te worden veroorzaakt. 

De Commissie is bevoegd gedelegeerde 

handelingen overeenkomstig artikel 32 vast 

te stellen om de lijst van grondstoffen in de 

delen A en B van bijlage IX te wijzigen. 

Elke gedelegeerde handeling is gebaseerd 

op een analyse van de meest recente 

wetenschappelijke en technische 

vooruitgang, met inachtneming van de 

beginselen van de circulaire economie, de 

afvalhiërarchie zoals vastgelegd in 

Richtlijn 2008/98/EG, in overeenstemming 

met de duurzaamheidscriteria van de Unie, 

waaruit kan worden afgeleid dat de 

betrokken grondstof niet leidt tot extra 

landgebruik en waardoor het gebruik van 

afval- en reststoffen wordt bevorderd, 

waarbij significante verstorende effecten 

op markten voor (bij)producten, 

afvalstoffen of residuen worden vermeden, 

aanzienlijke broeikasgasemissiereducties 

worden opgeleverd in vergelijking met 

fossiele brandstoffen op basis van een 

levenscyclusbeoordeling van emissies, en 

geen negatieve gevolgen voor het milieu en 

de biodiversiteit dreigen te worden 

veroorzaakt. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/309 

Amendement  309 

José Blanco López 

namens de S&D-Fractie 

Fredrick Federley 

namens de ALDE-Fractie 

Seán Kelly 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 5 – alinea 3 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om de twee jaar evalueert de Commissie 

de lijst van grondstoffen in de delen A en B 

van bijlage IX met het oog op het 

toevoegen van grondstoffen in 

overeenstemming met de in dit lid 

vastgestelde beginselen. De eerste 

evaluatie wordt uiterlijk zes maanden na 

[de datum van inwerkingtreding van deze 

richtlijn] uitgevoerd. In voorkomend geval 

stelt de Commissie gedelegeerde 

handelingen vast om de lijst van 

grondstoffen in de delen A en B van 

bijlage IX te wijzigen met het oog op het 

toevoegen, maar niet het schrappen van 

grondstoffen. 

Om de twee jaar evalueert de Commissie 

de lijst van grondstoffen in de delen A en B 

van bijlage IX met het oog op het 

toevoegen van grondstoffen in 

overeenstemming met de in dit lid 

vastgestelde beginselen. De eerste 

evaluatie wordt uiterlijk zes maanden na 

[de datum van inwerkingtreding van deze 

richtlijn] uitgevoerd. In voorkomend geval 

stelt de Commissie gedelegeerde 

handelingen vast om de lijst van 

grondstoffen in de delen A en B van 

bijlage IX te wijzigen met het oog op het 

toevoegen van grondstoffen. In 2025 

verricht de Commissie een speciale 

evaluatie met het oog op de schrapping 

van grondstoffen uit bijlage IX. 

Gedelegeerde handelingen die daarvan 

het gevolg zijn worden binnen een jaar na 

die evaluatie vastgesteld. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/310 

Amendement  310 

José Blanco López 

namens de S&D-Fractie 

Fredrick Federley 

namens de ALDE-Fractie 

Seán Kelly 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 7 – lid 5 – alinea 3 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Grondstoffen worden alleen uit bijlage IX 

geschrapt na een openbare raadpleging 

en in overeenstemming met de beginselen 

van stabiliteit van de financiële steun als 

vastgesteld in artikel 6. Wanneer 

grondstoffen worden geschrapt, wordt het, 

onverminderd artikel 26, voor bestaande 

installaties die biobrandstoffen 

produceren uit die grondstoffen 

toegestaan om die energie als 

hernieuwbare energie te beschouwen en 

deze te laten meetellen voor de 

verplichting van de brandstofleverancier 

krachtens artikel 25 tot maximaal hun 

historische productieniveau. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/311 

Amendement  311 

José Blanco López 

namens de S&D-Fractie 

Fredrick Federley 

namens de ALDE-Fractie 

Seán Kelly 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage IX – deel B – letter c 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) Melasse verkregen als bijproduct 

bij de raffinage van suikerriet of 

suikerbieten, op voorwaarde dat er is 

voldaan aan de hoogste industrienormen 

voor de extractie van suiker. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met andere amendementen die zijn ingediend voor 

bepalingen die door de Commissie in haar voorstel zijn gewijzigd. Dit amendement is noodzakelijk om 

redenen in verband met de interne logica van de tekst en houdt onlosmakelijk verband met andere 

amendementen. 
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11.1.2018 A8-0392/312 

Amendement  312 

Fredrick Federley 

namens de ALDE-Fractie 

José Blanco López 

namens de S&D-Fractie 

Seán Kelly 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0392/2017 

José Blanco López 

Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen 

(COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Bijlage X – deel 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deel A: [...] Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement is onlosmakelijk verbonden met andere amendementen die zijn ingediend voor 

bepalingen die door de Commissie in haar voorstel zijn gewijzigd. Dit amendement is noodzakelijk om 

redenen in verband met de interne logica van de tekst en houdt onlosmakelijk verband met andere 

amendementen. 

 


